Kraków, dnia 21 grudnia 2018 r.
Stowarzyszenie Kraków
Miastem Rowerów
ePUAP
NO.0161.931.2018

dotyczy: wniosku o dostęp do informacji publicznej z dnia 11 grudnia 2018 r. sprawa znak:
KMR/116/2018

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11 grudnia 2018 r.
sprawa znak: KMR/116/2018, Zarząd Dróg Miasta Krakowa uprzejmie informuje.

Ad 1)
Ulica Borsucza jako droga publiczna o kategorii gminnej przebiega na odcinku od ul. Do Wilgi
w kierunku północno-wschodnim, następnie wschodnim, dochodzi do ul. Odrzańskiej. Na odcinku
od ul. Odrzańskiej do ul. Brożka nie została zaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych i zgodnie
z art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068) stanowi drogę
wewnętrzną. Ponadto ul. Borsucza jako droga wewnętrzna przebiega po działkach Gminy Kraków jak również
po działkach stanowiących własność osób fizycznych. W związku z powyższym ul. Borsucza jako droga
wewnętrzna pozostaje w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa w zakresie działek nr 414/10, 413, 415/1
obręb 32 jednostka ewidencyjna Podgórze.
Ad 2)
Ulica Cegielniana jako droga publiczna o kategorii gminnej przebiega na odcinku od ul. Brożka
w kierunku południowo-zachodnim dochodzi do ul. Do Wilgi, a tym samym na wskazanym odcinku pozostaje
w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
Ad 3)
Odnośnie ulicy Wielickiej na wysokości posesji o nr 24-26 A, w załączeniu przesyłamy załącznik
graficzny z wkreśloną kolorem czerwonym granicą pasa drogowego ul. Wielickiej. W pozostałej części droga
zlokalizowana przed ww. posesjami nie została zaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych i zgodnie
z art. 8 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068) stanowi drogę
wewnętrzną. Ponadto droga zlokalizowana na działce nr 212 obręb 29 jednostka ewidencyjna Podgórze
pozostaje w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
p.o. DYREKTOR
Marcin Hanczakowski
Załączniki:
1 x mapa z wkreśloną kolorem czerwonym granicą pasa drogowego ul. Wielickiej
Otrzymują:
1 x Adresat wraz z załącznikiem
1 x aa NO
W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma
usytuowany pod danymi adresata.
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